Protokół Nr 132/21
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 27 maja 2021 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
 Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu Sanockiego
 Janusz Cecuła - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu Sanockiego
 Damian Biskup - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
 Andrzej Chrobak - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
 Krzysztof Strzyż - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
 Szałankiewicz Edyta – Skarbnik Powiatu Sanockiego
 Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 Grzegorz Kozak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
 Piotr Andrunik – Naczelnik Wydziału Zarzadzania Kryzysowego
 Sabina Tworek - pracownik Wydziału Promocji i Kultury
 Ewelina Rajchel – pracownik Wydziału Promocji i Kultury
 Wojciech Naparła – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Stanisław Chęć. Przewodniczący
Zarządu Powiatu Sanockiego przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego
posiedzenia:

1. Sprawy z zakresu rynku pracy:
a) podjęcie uchwały zarządu zmieniającej uchwałę Nr 40/2021 Zarządu Powiatu
Sanockiego z dnia 3 marca 2021r. w sprawie upoważnienia dyrektora PUP w Sanoku
Wojciecha Wydrzyńskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
powiatu w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (VI)”
2. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora PCPR w Sanoku o zwiększenie planu finansowego
o 11.000 zł
3. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:

a) rozważenie propozycji podziału działki nr 773/2 w Sanoku oraz przekazania lub
darowizny na rzecz G.M. Sanoka
4. Sprawy z zakresu zarzadzania kryzysowego:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań
publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności zleconych przez powiat
organizacjom pozarządowym w roku 2021
5. Omówienie i przyjęcie raportu o stanie Powiatu Sanockiego za 2020 rok
6. Sprawy z zakresu promocji i sportu:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku o zwiększenie dotacji
na pokrycie 50% wkładu własnego do projektu „Zakup wyposażenia do Muzeum
Historycznego w Sanoku w celu modernizacji i podniesienia atrakcyjności oferty
kulturalnej”
7. Sprawy z zakresu oświaty:
a) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej (na dyr. ZS Nr 1 w Sanoku
b) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej (na dyr. SOSW w Sanoku)
8. Sprawy z zakresu drogownictwa:
a) zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na przejazd autobusów przez istniejące
obiekty mostowe w ciągu drogi powiatowej Pisarowce – Nowotaniec
b) rozpatrzenie prośby dyrektora PZD w Sanoku o ponowne przeanalizowanie możliwości
przejazdu samochodów PRDiM w Sanoku po drodze Sanok – Bukowsko
c) odpowiedz dyrektora PZD w Sanoku na wniosek dotyczący blokowania miejsc
parkingowych
9. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania
w trybie podstawowym na realizacje zadań:
- Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2045R Turze Pole-Zarszyn w km od 5+165
do 5+785 oraz w km od 8+075 do 9+740,30
- Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2222R Sanok - Liszna w km 0+011 do
0+728 oraz w km 1+550 do 2+900
10. Wnioski i zapytania.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
projekt Uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie wniesienia petycji do Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej w związku z pracami Komisji Europejskiej nad „Unijną strategią na
rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego życia” i przekazać na
najbliższą sesję Rady Powiatu w miejsce przekazanego projektu uchwały Rady Powiatu
Sanockiego w sprawie przyjęcia Apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku
z pracami Komisji Europejskiej nad „Unijną strategią na rzecz bioróżnorodności 2030.
Przywracanie przyrody do naszego życia”.
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Czterech Członków Zarządu wyraziło zgodę na wprowadzenie powyżej zaproponowanych
zmian.
Porządek posiedzenia po zmianach został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że projekt uchwały zaopiniowany na poprzednim
posiedzeniu zarządu w formie apelu został zmieniony na projekt Uchwały Rady Powiatu
Sanockiego w sprawie wniesienia petycji do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
w związku z pracami Komisji Europejskiej nad „Unijną strategią na rzecz bioróżnorodności
2030. Przywracanie przyrody do naszego życia” zostały naniesione stosowne poprawki wystąpienie nie będzie w formie apelu tylko petycji. Zmiana ta zostanie zgłoszona
Przewodniczącemu Rady Powiatu jako petycja z naniesionymi poprawkami w treści petycji
i w projekcie uchwały. Pan Krzysztof Strzyż dodał, że jest to uchwała Rady Powiatu, ale
w formie petycji.
Na posiedzenie zarządu dołączył pan Damian Biskup.
Przewodniczący Zarządu przeczytał pismo kierowane do Rady Powiatu Sanockiego o treści:
Zarząd Powiatu wnosi o wprowadzenie zmiany w porządku posiedzenia sesji Rady Powiatu
Sanockiego zwołanej na dzień 27.05.2021r. w punkcie 29. polegającej na zamianie Projektu
uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie przyjęcia Apelu do Rządu Rzeczypospolitej
Polskiej w związku z pracami Komisji Europejskiej nad „Unijną strategią na rzecz
bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego życia” (druk 417), a wprowadzenie
w to miejsce projektu Uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie wniesienia petycji do
Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w związku z pracami Komisji Europejskiej nad
„Unijną strategią na rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego życia”.
Za wprowadzeniem w/w zmian i zmienionym projektem uchwały głosowało 5 Członków
Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad.3. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
poinformowała, że w zasobach nieruchomości Powiatu Sanockiego znajduje się nieruchomość
położona w Sanoku obręb Wójtowstwo (ul. Międzybrodzka), obejmująca działki nr 773/12
o pow. 0,2071 ha oraz nr 773/2 o pow. 0.1102. działka nr 773/2 w całości stanowi drogę,
o użytku „dr” natomiast działka nr 773/12 stanowi w części drogę „dr” oraz pastwisko i inne
tereny komunikacyjne. Są to działki powiatowe. Działka nr 773/12 powstała z podziału działki
nr 773/4 natomiast działka nr 773/2 i 773/4 stały się własnością Powiatu w drodze umowy
darowizny pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Powiatem Sanockim. Darowizna
została dokonana w celu realizacji zadań własnych powiatu w zakresie infrastruktury drogowej
oraz ratownictwa medycznego. Dodał, że wpłynęło pismo od pani, która twierdzi, że upadła na
rowerze poza asfaltem o wypłatę odszkodowania. Pani Naczelnik zaproponowała, aby
wydzielić cześć działki nr 773/2 w sposób wskazany w załączniku graficznym, aby została
własnością Powiatu, być może

kupią właściciele nieruchomości przyległych i dopiero

wówczas wystąpić do Burmistrza Miasta Sanoka z propozycją zamiany lub darowizny
przedmiotowych działek. I uregulować drogę ul. Międzybrodzką, aby ona w całości była
własnością Gminy Miasta Sanoka.
Pani Naczelnik poinformowała, że obiekty będące własnością powiatu znajdujące się przy ul.
Korczaka w Sanoku są do remontu, albo do rozbiórki.
Pan Starosta zapytał, czy przekazujemy działki, które przylegają do pasa drogowego, pozostałe
nie? Pani Naczelnik odpowiedziała, że to co jest w ciągu drogi gminnej zostało by przekazane.
Pan Starosta zapytał jaka powierzchnia pozostanie z wydzielonych działek. Pani Naczelnik
odpowiedziała, że będzie to 2 – 5 arów. Pan Damian Biskup zaproponował, aby przeznaczyć
je na sprzedaż. Pani Naczelnik powiedziała, że najpierw należy wydzielić. Ustalono, aby
dokonać podziału działki nr 773/2 według propozycji Naczelnika Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami, a następnie wystąpić do Burmistrza Miasta Sanoka
z propozycją zamiany lub darowizny nieruchomości. Powyższe ustalenia zostały przyjęte
5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.1. Sprawy z zakresu rynku pracy.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 81/2021 zmieniającą uchwałę Nr 40/2021 Zarządu
Powiatu Sanockiego z dnia 3 marca 2021r. w sprawie upoważnienia dyrektora PUP w Sanoku
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Wojciecha Wydrzyńskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu
w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (VI)”. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad.2. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Pan Grzegorz Kozak Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu finansowego PCPR w Sanoku na 2021r o kwotę
11.000 zł, która wynika z realizacji programu pn. „Program wyrównywania różnic między
regionami III” również z tego programu wyodrębnione są środki na obsługę w wysokości 2.5%.
Kwota 11.000 zł była by przeznaczona na nowy sprzęt, nową drukarkę i nowy serwer. Do tej
pory jednostka nie kupowała takich sprzętów, korzystano ze sprzętów użytkowanych przez
PUP. Aby zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych danych i komfort pracy pracowników,
dyrektor poprosił o przychylenie się do prośby. Pan Damian Biskup zapytał, czy serwer to
będzie baza danych, czy do przechowywania plików. Dyrektor wyjaśnił, że będzie to baza
danych i mają jeszcze program do spraw pieczy zastępczych „Pomost”. Pan Damian Biskup
zapytał dyrektora, czy sprawdzał koszt umieszczenia tego oprogramowania w „chmurze”. Pan
dyrektor odpowiedział, że propozycja zakupu sprzętu wynika z sugestii informatyka. Zdaniem
Pana Biskupa mniejszym kosztem byłoby utrzymanie tego wszystkiego w „chmurze”.
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie w/w prośbę dyrektora PCPR w Sanoku. Za
zwiększeniem planu finansowego głosowało 4 Członków Zarządu Powiatu, 1 Członek Zarządu
wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.

Ad.4. Sprawy z zakresu zarzadzania kryzysowego.
Wyjaśnienia do projektu Uchwały Zarządu w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji
na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności zleconych przez
powiat organizacjom pozarządowym w roku 2021, udzielił Pan Piotr Andrunik Naczelnik
Wydziału Zarzadzania Kryzysowego.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 82/2021 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji
na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności zleconych przez
powiat organizacjom pozarządowym w roku 2021. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad.5. Omówienie i przyjęcie raportu o stanie Powiatu Sanockiego za 2020 rok.
Do przedstawienia Raportu o stanie Powiatu Sanockiego za 2020 rok poproszono panią
Sabinę Tworek. Pani Sabina Tworek poinformowała, że raport był przygotowany „na styl” taki
jak był w ubiegłym roku, poszerzony o informacje z Komendy Powiatowej Policji w Sanoku,
które nie były w zeszłych latach uwzględnione. W raporcie pojawiły się zagadnienia dotyczące
radzenia sobie w stanie epidemii. Informacje w tej sprawie przedłożył szpital oraz
Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe. Pan Starosta wyjaśnił, że wszystkie uwagi zgłoszone do
poprzedniego raportu zostały uwzględnione w raporcie za 2020 rok. Przewodniczący Zarządu
poddał Raport o stanie Powiatu Sanockiego za 2020 rok pod głosowanie. Za przyjęciem raportu
głosowało 4 Członków Zarządu, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów
przeciwnych nie było.

Ad.6. Sprawy z zakresu promocji i sportu.
Pani Ewelina Rajchel pracownik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że
dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku zwrócił się z prośbą o zwiększenie dotacji o kwotę
5.000 zł, na pokrycie 50% wkładu własnego do projektu „Zakup wyposażenia do Muzeum
Historycznego w Sanoku w celu modernizacji i podniesienia atrakcyjności oferty kulturalnej”.
Po wyrażeniu swojego zdania przez Członków Zarządu, oraz panią Skarbnik Przewodniczący
Zarządu poddał prośbę dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku pod głosowanie. Za
zwiększeniem dotacji o kwotę 5.000 zł głosowało 3 Członków Zarządu, 2 Członków głosowało
przeciw, głosów wstrzymujących się nie było.

Ad.7. Sprawy z zakresu oświaty.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 83/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
Powołano Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół
Nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 84/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
Powołano Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad.8. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Pan Wojciech Naparła Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku poinformował
że Wójt Gminy Bukowsko jak również przewoźnik, czyli Sanockie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Sanoku wystąpili z wnioskiem o korzystanie z obiektów mostowych
w miejscowości Nadolany na drodze Pisarowce – Nowotaniec do korzystania przez zbiorową
komunikację autobusową na nowo uruchomionej linii autobusowej przez Gminę Bukowsko.
Dodał, że obiekty mostowe nie są w dobrym stanie. Jeden obiekt w m. Nadolany (betonowy)
zaprojektowany do przebudowy przez Powiat Sanocki, drugi obiekt mostowy o konstrukcji
drewnianej w trochę lepszym stanie technicznym, ale o ograniczeniu nośności o dopuszczalnej
masie całkowitej do 15 ton. Stwierdził, że bez zgody Zarządu o wykonaniu opinii technicznej
trudno podejmować decyzje. Koniecznym jest zlecenie wykonania opinii technicznej obiektów
mostowych i wtedy możemy się odnosić, czy wydajemy zgodę na przejazd autobusów czy nie.
Po wyjaśnieniach Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wystąpienie przez PZD w Sanoku
o wykonanie opinii technicznej obiektów mostowych w m. Nadolany w celu określenia
możliwości przejazdu autobusów. Zgodę na powyższe wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Dyrektor PZD w Sanoku ponownie prosi o przeanalizowanie możliwości przejazdu przez
samochody PRDIM o ładowności do 25 t drogą powiatową Sanok – Bukowsko.
W ciągu tej drogi jest obiekt mostowy w m. Bukowsko, którego stan techniczny oceniono jako
stan techniczny przed awaryjny. Jednostka posiada ekspertyzę techniczną opracowaną przez
Gminę Bukowsko. Zdaniem dyrektora najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby, aby
przedsiębiorca korzystał z tej drogi powiatowej i z obiektów tak jak wszyscy inni
przedsiębiorcy

korzystają z tej drogi – dostosowując się do ograniczeń tonażowych,

dostosowują swój transport do warunków drogowych, do organizacji ruchu. Po wyjaśnieniach
dyrektora Zarząd Powiatu przyjął stanowisko dyrektora o dostosowaniu przejazdów
samochodów PRDIM do obowiązujących ograniczeń tonażowych na drodze powiatowej Sanok
– Bukowsko. Za takim stanowiskiem głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
W następnej kolejności pan Wojciech Naparła odnośnie interwencji mieszkańców bloku
przy ul. Robotniczej 23 w Sanoku w sprawie blokowania miejsc parkingowych przez
samochody służące jako magazyny nie będące w ruchu, wyjaśnił, iż parking jest w pasie
drogowym i zostanie odpowiednio oznakowany.
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Pan Krzysztof Strzyż zapytał, czy kończy się proces pozimowego uzupełniania ubytków
w jezdni, dyrektor odpowiedział, że w 90% zadanie jest już wykonane, ale ciągle pojawiają się
nowe. Następnie Pan Krzysztof Strzyż zapytał w jakim okresie planowane jest wykaszanie
poboczy. Dyrektor odpowiedział, że zadanie to jest wykonywane od tygodnia, 40 % zadania
jest już wykonane.
Ad. 9. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 85/2021 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym na realizacje zadań:
- Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2045R Turze Pole-Zarszyn w km od 5+165
do 5+785 oraz w km od 8+075 do 9+740,30
- Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2222R Sanok-Liszna w km 0+011 do 0+728
oraz

w km 1+550 do 2+900.

Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
W związku z wcześniej omówionym i przyjętym raportem Członkowie Zarządu podjęli
Uchwałę Nr 86/2021 w sprawie Raportu o stanie Powiatu Sanockiego za rok 2020. Uchwałę
podjęto 4 głosami „za”, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie
było.

Ad.10. Wnioski i zapytania.
Wniosków i zapytań nie było.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel

Podpisy Członków Zarządu
1. Stanisław Chęć…………………………….......
2. Janusz Cecuła …………...................................
3. Damian Biskup ………………………………..
4. Andrzej Chrobak………………………………
5. Krzysztof Strzyż………………………………

8

